
REFERAT FRA AL-ANON NORGE SERVICEKONFERANSE 21.04.2018. 
 
Etter en periode med en negativ utvikling i fellesskapet, er dette er konferanse der vi skal skape 
en ny vekst i Al-Anon Norge. 
 
Delegater på konferansen: 
 
Bøler Al-Anon Delegat Berit 
Trondheimsgruppa Al-Anon Delegat Sidsel Berit 
Klosteret Al-Anon Delegat Torgeir 
Skien Al-Anon Delegat Thorunn 
Majorstuen Al-Anon Delegat Dushinka 
Hamar Al-Anon Delegat Astrid 
Arendal Al-Anon Delegat Bodil 
Sarpsborg Al-Anon Delegat Linda 
Ålesund Al-Anon Delegat Merethe 
Sandnes Al-Anon 12+12 Delegat Liv 
Distrikt 9 Buskerud, Vestfold og Telemark Delegat Jorunn 
Distrikt 10 Oslo og Akershus Delegat Marit Lucie 
Tjenesterådet Stedfortredende leder Servicekontoret Anette 
Tjenesterådet Leder Arrangementskomiteen Astrid 
Tjenesterådet Leder Arkivkomiteen Kjersti 
Ålesund Al-Anon Observatør Marianne 
Sandnes Al-Anon 12+13 Observatør Sissel 
 
Dette gir 15 stemmeberettigede. 
 
FORMÅLSERKLÆRING FOR SERVICEKONFERANSEN 
Formålet med Al-Anon Familiegruppers Servicekonferanse er å dele erfaringer på gruppe- og 
distriktsnivå gjennom hvert distrikts- og gruppers valgte delegater. 
Servicekonferansen vil også forsøke å oppmuntre medlemmene i hver gruppe til å ta aktiv del i 
tjenesten. Dette for å fremme en sunn og oppbyggende tjenestestruktur.  
Servicekonferansen representerer et uttrykk for den nasjonale gruppesamvittigheten ved at 
Delegatene tar avgjørelser som berører alle gruppene i Norge. 
Dette vil føre til Al-Anons hovedformål: 
- Å finne den beste måte å bringe videre Al-Anons budskap om hjelp til familie og venner av 
alkoholikere 
 
 
Saker: 
 
Sak 01/18: Åpning og dagens tekst 
Anette ønsket velkommen og leste dagens tekst. 
 
Sak 02/18: Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak: Dagsorden godkjennes. 
 
Sak 03/18: Valg av møteleder 
 
Vedtak: Anette velges til møteleder 
 
Sak 04/ 18: Valg av referent 
 
Vedtak: Bodil velges til referent. Kjersti leser gjennom før protokollen sendes til Tjenesterådet. 



 
Sak 05/18: Årsberetninger 
Det var et ønske fra en delegat at alle årsberetningene blir lest opp selv om de som har skrevet 
dem ikke er tilstede på konferansen. 
 
Servicekontoret v/ Anita. Denne ble lest av Anette da Anita ikke er tilstede. 
Etter at rapporten var lest opp var det flere kommentarer til innholdet fra ulike delegater. 

 Det er beklagelig at en årsrapport fra daglig leder på servicekontoret inneholder så mye 
sterke kommentarer om enkeltpersoner. En slik årsrapport skal være saklig og inneholde 
faktaopplysninger. 

 Det er ikke lett å se hva som har «hindret fremgang i arbeidet». Det er kommet inn en 
annen agenda i forhold til modernisering enn det som står i Al-Anon sin Tjenestehåndbok. 
Dersom det skal komme inn noe nytt må det nye være på plass før en forkaster det som er 
fra før.  

 Nye brosjyrer og offisiell informasjon må konferansegodkjennes i USA. Vi har ikke 
anledning til å endre det. 

 «Mot til å forandre» er trykket opp i 2 opplag. Den må være digitalisert i Sandnes fra 
tidligere. Anette tar kontakt med Siri i Sandnes for å undersøke dette. 

 Astrid har snakket med Siri i Sandnes og fått informasjon om at det er mye som allerede er 
digitalisert av informasjonsmateriell. Det er viktig å få en oversikt over hva dette er. 

 En etterlyste informasjon fra U.S.A. Anette leste et brev fra WSO på dag to av konferansen. 
 Hva gjør vi med denne rapporten? Den må enten forkastes i sin helhet, eller ta den til 

etterretning med kommentarer. 
 
Vedtak: Servicekonferansen tar årsberetningen til etterretning. 
 
Regnskap/budsjett, Økonomi, v/ Anne.  Astrid gjennomgikk regnskapet fordi Anne ikke var 
tilstede.  
Astrid hadde noen kommentarer knyttet til regnskapet når hun gjennomgikk det. 
Regnskapet viser et underskudd på 82.204,00. 
Trinn for trinn er ført som forskudd for 2018, reell inntekt i 2017 er 0. 
Lønnskostnadene er uten desember måned. 
De reelle kostnadene til regnskapsfører (DNB) for 2017 er på kr. 32.640.-. 
Når feil rettes opp blir det reelle underskuddet på 102.758,00. 
Kommentarer til regnskapet: 

 Det er blitt inngått en regnskapsføreravtale på 21% av omkostningene. Hvilken prosess er 
brukt for å finne regnskapsfører? 

 Hvem avgjorde den viktige prosessen med å finne regnskapsfører? 
 Rot i regnskapet er ikke tilfriskning. 
 Beslutningen ble tatt utenfor Tjenesterådet. Det skulle sikres en profesjonell føring. 
 Kan regnskapet føres billigere? Kommer vi oss ut av avtaler? 
 Anette har stoppet avtalen med regnskapsfører i samarbeid med de som satt igjen i 

Tjenesterådet etter at en gruppe hadde trukket seg fra tjeneste. 
 De i Tjenesterådet som er på Servicekonferansen har ikke vært med på å stemme for at 

regnskapet skal settes bort. De kan heller ikke erindre at saken har vært drøftet i 
Tjenesterådet. 

 Det har ikke vært jevnlig presentasjon av økonomien for Tjenesterådet. 
 Det er svært beklagelig at Al-Anon igjen er kommet i et økonomisk uføre. Penger har for 

mye fokus. Gjør det enkelt. 
 Astrid orienterte om at hun er profesjonell regnskapsfører og hadde ført regnskapet for 

Al-Anon i seks år. 
 
      
Budsjett 2018   
Astrid gjennomgikk det foreslåtte budsjettet for 2018, laget 5.januar. 



Trinn for trinn er satt opp med kr. 100.00,00 i inntekt. Det er urealistisk i forhold til antall 
abonnenter. 
 
Det kom en del kommentarer til punkter i budsjettet: 

 Vareopptelling av restlager for brosjyrer foreligger ikke. 
 Det har ikke vært opplyst om Trinn for Trinn ute i alle gruppene. 
 Det står en del litteratur på mestringshuset på Bolkesjø. Dette vil Anette kjøre opp og hente. 
 Servicekonferansen er takknemlig for den jobben som har vært gjort med Trinn for trinn 

siden forrige Servicekonferanse. 
 
Hva kan vi gjøre for å bedre økonomien? 
Al-anon Bergen må være 4 tilstede på møtene for å dekke husleien. De har oppfordret 
medlemmene til å indeksregulere 7. tradisjon. 
 
Følgende forslag ble fremmet til Servicekonferansen fra delegaten fra Bergen: 
«Servicekonferansen oppfordrer de som kan å indeksregulere sine bidrag. Det må tas 
utgangspunkt i 7. tradisjon.» Forslaget falt med 5 mot 10 stemmer. 
 
Det er et viktig prinsipp at hver gruppe er selvstyrt økonomisk. 
 
Det kom inn to forslag til vedtak til budsjett 2018: 
 
Forslag 1: Servicekonferansen forkaster fremlagt budsjett for 2018.  
 
Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2: Servicekonferansen gir mandat til Tjenesterådet å godkjenne nytt budsjett for 2018. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer. 
 
Årsrapport fra økonomiavdelingen.  
Anne trakk seg som leder for økonomikomiteen på Servicekonferansen 2017. Da det ikke har vært 
mulig å få ny leder har hun fortsatt på en måte. Hun har ikke vært tilstede på Tjenesterådsmøtene 
det siste halve året. Årsrapporten fra økonomikomiteen er ikke underskrevet.  
 
Det er vanskelig å se det svinnet som har vært av litteratur, da det ikke foreligger fullstendig 
vareopptellingsliste pr. 31/12-2017.  Men sammenligner vi vareopptellingslistene for 2016 og 
2017 er det et svinn på kr. 11.355.- på bøker, og da er salget på kr. 64.050.- regnet med. 
 
Forslag til vedtak: Årsrapporten fra økonomikomiteen blir ikke lest opp fordi det ikke 
fremkommer hvem som har skrevet den. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. 
 
Årsrapport fra Tjenesterådet v/Astrid. Den ble lest av Astrid. 

 Vareopptellingslistene for 2017 er mangelfulle.  Men ved sammenligning av listene fra 2016  
      og 2017 så mangler det ca. 22.750 brosjyrer. 

 Hadde det vært satt opp den reelle verdi på bøker og litteratur ville det vært ca. 100.000 
kroner. 

 Brosjyrene har verdi for oss og kan dermed ikke nedskrives som ukurans etter god 
regnskapsførsel. 

 Hver gruppe kan velge om de vil selge eller gi bort brosjyrer. 
 
Vedtak: Årsrapporten fra Tjenesterådet er tatt til etterretning. 

 



Årsrapport fra Arkivkomiteen v/Kjersti.  Den ble lest av Kjersti. 
Det gjenstår 6 permer som må skannes inn og lagres i et opprettet digitalt arkiv. 

 Kjersti fikk en tidsfrist til å bli ferdig som var altfor kort. Det ble en for stor jobb for en 
person. 

 Det har vært vanskelig å sitte i Tjenesterådet dette året. 
 
Vedtak: Årsrapporten fra Arkivkomiteen er tatt til etterretning. 
 
Årsrapport fra OI- komitéen v/Torill. Den ble lest av Dushinka. 

 Har vi fått svar fra TV2 om informasjon på TV i påsken, julen og Pinsen? 
 Da Anette overtok epost-kontoen var det bare mailer ut og inn fra de siste 2 ukene. Alt 

annet var borte. Derfor kan ingen svare på spørsmålet. 
Takk for den jobben OI- komitéen har gjort i 2017. 
  
Vedtak: Årsrapporten fra OI-komitéen er tatt til etterretning. 
 
Årsrapport fra Alateen komitéen v/ Claudia. Den ble lest av Kjersti. 

 Veldig bra innsats av komitéen.  
 Vi må være obs på spørsmål om anonymitet og meldeplikt dersom noen må binde seg til å 

delta på møtene. 
 Dersom vi skal endre 18 års grensen for Alateen, må det sendes til WSO. 
 Kan vi ha nettmøter i Alateen? Linda oppfordres til å ta kontakt med Claudia for å diskutere 

dette. 
 
Takk til Claudia for at hun tok kontakt med WSO når det var krise i Tjenesterådet. 
 
Claudia har tatt tjeneste i 3 år. Hun blir værende i Tjenesterådet. 
 
Vedtak: Årsrapporten fra Alateen komitéen er tatt til etterretning. 
 
Årsrapport fra redaksjonskomitéen v/Margit. Den ble lest av Liv. 

 Det er en momsavgift på «Trinn for trinn» selv om det er digitalisert. 
 Spørsmål om det er forespurt i grupper / medlemmer om noen ønsket det digitalt. Det er det 

ikke. 
 Tjenesterådet / Servicekonferansen kan ta en avgjørelse på det. 
 Tjenesterådet kan fastsette abonnementspris på «Trinn for trinn». 
 Det er få abonnenter. Det må snakkes mere om i gruppene, og snakke det opp så vi kan 

øke opplaget. 
 
Vedtak: Årsrapporten fra redaksjonskomitéen er tatt til etterretning. 
 
Årsrapport fra arrangementskomitéen v/ Astrid.  
Daglig leder er en del av arrangementskomitéen. 

 Astrid kan gjøre tjeneste 2 år til av sin 3 års periode. 
 Konferansen i 2018 holdes på et enklere sted enn tidligere. Det ble Haraldsheim i Oslo. 

 
Vedtak: Årsrapporten fra arrangementskomitéen er tatt til etterretning. 
  
Sak 06/18: Behandling av innkomne forslag: 
 
Innkommet sak: Røa-gruppas tilbakemelding til Tjenesterådet og Servicekonferansen 2018. 
Stilet til Servicekonferansen i Al-Anon 2018. 

 Det å be lederen av Tjenesterådet om å gå skal en sterk begrunnelse til. Det er vel ikke 
mange av oss som kan si at vi har fulgt tradisjonene i all vår gjerning. 

 Saken er sendt ut til alle gruppene, ikke til Tjenesterådet. 



 Saken har ikke kunne vært behandlet tidligere ut i fra Tjenestehåndboka. 
 Skal vi stemme over det forslaget? 
 Hvordan kan Røa-gruppa ta seg rettigheter til å bestemme over tjenesterådet? 
 Røa og Asker ønsket å melde seg på konferansen etter at fristen gikk ut. Det har 

Tjenesterådet avslått med begrunnelse av at fristen var ute, og at de har stemme – og 
uttalerett gjennom DR (distriktsrepresentanten). 

 DR har ikke vært i kontakt med Røa eller Asker-gruppa. Hun er heller ikke bedt om å være 
Røa-gruppas talsmann på servicekonferansen. 

 Røa-gruppa skal ikke sende saker til gruppene, og bruke gruppene som informasjonskanal. 
 Det er fremsatt et konkret forslag i saken som må stemmes over. 
 Røa-gruppen henviser til det første brevet som ble sendt til gruppene med frustrasjon. 
 Det var greit å få det brevet. Gruppa fikk tatt opp saken og snakket om saker som ikke er 

kommet frem ellers. Det var ikke bare negativt. 
 Servicekonferansen kan ikke stemme over noe som skal skje i forkant av 

Servicekonferansen. Realiteten i saken er urealistisk. 
 For at en sak kan fremmes på Servicekonferansen må det fremmes forslag fra ko-delegat, 

tjenesterådets medlemmer eller komitélederne /Tjenestehåndboka s.26: 
Voteringsprosedyrer ved Al-Anon Servicekonferanse, punkt 1) Dette er ikke gjort med 
forslaget fra Røa-gruppa. 

 Forslaget i saken kan ikke effektueres fordi det skulle gjøres i forkant av 
servicekonferansen. 

 
Servicekonferansen har kommet med følgende uttalelse til saken:  
Innkommet sak fra Røa-gruppa ble lest opp på Servicekonferansen 2018.  
Tjenesterådet har ikke hatt anledning til å behandle saken. 
Tjenesterådet har ikke vært beslutningsdyktige i henhold til Tjenestehåndboka med 2/3 flertall. 
Forslaget følger ikke retningslinjene i Tjenestehåndboka. 
 
Innkommet sak fra Distrikt 9: Kommentar til det brevet som var sendt ut til gruppene fra 
enkelte medlemmer i Tjenesterådet. 
Jorunn leste saken. 
Distrikt 9 ønsket å reagere på det som har skjedd, og sendte saken til Servicekonferansen. 
Det er ikke en sak å stemme over. 
 
Innkommet sak fra Tønsberg Al-Anon: Noen spørsmål til referater fra Tjenesterådsmøter. 
 
Saken inneholdt 7 konkrete spørsmål. Flere av dem er besvart under andre punkter i protokollen. 
de andre besvares i det følgende: 
Punkt 3: Servicekontoret er i god kontakt med Al-Anon Bergen. Anette legger ut informasjon om 
AA’s Landsmøte på Al-Anons hjemmeside. Torill skulle vært Tjenesterådets representant på 
Landsmøtet. 
 
Punkt 7: Var vi på TV i julen? Anette henvender seg til Torill og hører om henvendelsen. 
 
Det ble ikke fattet vedtak i saken, men alle punktene ble diskutert enten under saken eller under 
andre punkt. 
 
Innkommet sak fra Skien Al-Anon: Gruppa ønsker å lage en informasjonsbrosjyre til bruk 
på offentlige kontorer:   
Thorunn la frem saken. 

 Vi kan bruke de små brosjyrene vi allerede har. 
 Vi kan henge opp de røde plakatene som allerede finnes. 

 
Vedtak: All informasjon som skal brukes eksternt må være konferansegodkjent, det vil si av WSO. 
 



Innkommen sak fra Ålesund Al-Anon. Vi ønsker å vite mer om VIPPS. 
Denne ble behandlet sammen med innkommet sak fra Tjenesterådet punkt 2: Forslag om å 
kutte VIPPS. 
Merethe la frem saken fra Ålesund. 
 
Det er mye frustrasjon i Ålesund om hva som kommer tilbake til gruppa når det Vippses. 
 

 Alt kommer inn på samme konto (Al-Anons driftskonto) Daglig leder lager en oversikt over 
hva hver gruppe har. 

 Hva blir konsekvensen for gruppene når alle Vippser? Følelsen av å sende rundt boksen. 
Hvordan kan vi «overvåke» det som skjer i forhold til digitalt / manuelt. 

 Hvor blir det av oversikten over gruppeøkonomien? Gir vi fra oss kontrollen? 
 Det bryter med anonymiteten. Det må følges opp av økonomiansvarlig slik at vi 

opprettholder kontrollen i gruppene. 
 Hvis alle Vippser inn – hva skjer da med husleia og andre utgifter? 
 Gruppene må be om å få tilbakeført penger fra Servicekontoret. 
 Vi må fortsette slik vi gjør nå. 

 
Forslag til 
Vedtak: Gruppenes vippskonto på servicekontoret avvikles. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Gruppene selv må bli enige om de skal ha tilbakeført det som eventuelt står på deres konto på 
Servicekontoret, eller om det er gruppas bidrag til Servicekontoret. Ta kontakt med Anette om 
dette. 
 
Klokken er nå blitt 16.30 og vi fortsetter Servicekonferansen på overtid. 2 delegater forlater 
konferansen og vi er nå 13 stemmeberettigede igjen i salen. 
 
Innkommet sak fra Tjenesterådet: Hva gjør vi med «Trinn for Trinn».   
Astrid refererte spørsmålet. 
 

 Vi har abonnenter som ikke får det de har krav på. 
 Bør vi trykke det igjen, eller skal den enkelte skrive det ut selv etter behov? 
 Hvorfor er det så få abonnenter? 
 Vi må ha en redaksjonskomité. Må den sette før vi kan ta en avgjørelse? 
 Leder av redaksjonskomitéen har ikke stemmerett i Tjenesterådet. Det kan være 

møter på SKYPE. 
 
Forslag til  
Vedtak: Vi ønsker at «Trinn for Trinn» skal fortsette. 
 
Det ble enstemmig vedtatt. 
 
Innkommet sak fra Al-Anon Bergen: AA’s landsmøte i Bergen.  
 

 Al-Anon Bergen skal ha stand på Landsmøtet. Det må være bøker og brosjyrer på plass. 
 Thorunn tar med litteratur fra Skien til Bergen. 
 Det blir Al-Anon-møter: Fredag lukket møte med tema maktesløshet. Lørdag 2 møter og 

søndag 1 møte. 
 
Anette sender ut informasjon. 
 
Sak07/18: Tilsetting, godkjenning av ny Daglig leder. 



  

Det forelå en søknad til stillingen som daglig leder. Den var fra Anette Holt Bratsberg. Anette er 
tilstede på Servicekonferansen og forlot møtet under behandlingen av saken. 
Astrid overtok som møteleder i denne saken. 
 
Vedtak: Anette Holt Bratsberg ansettes som daglig leder av servicekontoret i 20% stilling. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
Servicekontoret flyttes nå til Skien. 
 
Anette ønsker en ansettelseskontrakt som bygger på Arbeidsmiljøloven. 
En til har måttet forlate konferansen. Vi er nå 12 stemmeberettigede i salen. 
 
Sak 08/18: Valg av leder for  
 
Økonomikomitéen 
Ny leder: Torgeir 
Astrid fører regnskapet ut 2018. 
 
OI-komitéen 
Ny leder: Thorunn 
Medlem: Dushinka 
 
Litteraturkomitéen  
Leder: Berit 
Berit kan tenke seg å oversette. 
Anette er behjelpelig med å digitalisere brosjyrer. 
 
Redaksjonskomitéen 
Det er ingen søker her.  
Marit spør Lars om han kan tenke seg det. 
 
Arkivkomitéen   
Kjersti ønsket å trekke seg. 
Ny leder: Marit 
 
 
Astrid vurderer sin stilling som leder av tjenesterådet og arrangementskomitéen. Dette vil bli 
avgjort på et senere møte i Tjenesterådet. 
 
Konferansen ble formeldt avsluttet kl.17.00 
 
Etter det leste Anette et brev fra WSO. Svar på henvendelsen fra Tjenesterådet. 
 
Vi avsluttet med Sinnsrobønnen. 
 
Konklusjon etter Servicekonferansen 2018: Krisen i Al-anon er nå over. Det er valgt 4 nye 
representanter inn i Tjenesterådet samt ny daglig leder av Servicekontoret. Al- Anon er igjen 
operativt. 
 
 
Bodil 
Referent. 


